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I. UVOD

1. Komisija je predlog sprejela 9. marca 2010.

2. Odbor regij je mnenje predložil 9. junija 2010.

3. Evropski parlament je stališče v prvi obravnavi sprejel na plenarnem zasedanju 16. decembra 

2010.

4. Svet je 19. julija 2011 sprejel stališče v prvi obravnavi v skladu s členom 294(5) PDEU.

II. CILJ

Znak evropske dediščine je bil uveden z medvladno pobudo leta 2006. Svet je zaradi določenih 

pomanjkljivosti v praktični ureditvi pobude pozval Komisijo, naj predloži predlog za uvedbo znaka 

evropske dediščine v Evropski uniji. Ukrep Evropske unije za znak evropske dediščine ima 

naslednje tri vrste ciljev:

1. splošni cilji krepitve čuta pripadnosti evropskih državljanov Uniji na podlagi skupne 

zgodovine in dediščine, pa tudi spoštovanja raznolikosti, ter poglobitve medkulturnega 

dialoga;

2. vmesni cilji poudarjanja simbolične vrednosti in večje prepoznavnosti spomeniških območij, 

ki so pomembni za zgodovino in kulturo Evrope in/ali oblikovanje Unije, ter boljšega 

razumevanja zgodovine Evrope in nastajanja Unije med evropskimi državljani in njihove sicer 

raznolike, a skupne kulturne dediščine;

3. specifični cilji se nanašajo na neposredne izboljšave, ki naj bi jih spomeniška območja 

zagotovila z dejavnostmi, povezanimi z znakom evropske dediščine.
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III. ANALIZA STALIŠČA SVETA V PRVI OBRAVNAVI 

Stališče Sveta v prvi obravnavi je rezultat neformalnih stikov med Evropskim parlamentom, 

Komisijo in Svetom, predvidenih v točkah od 16 do 18 Skupne izjave o praktičnih ureditvah za 

postopek soodločanja1.

Čeprav stališče v prvi obravnavi vsebuje nekaj strukturnih in vsebinskih sprememb prvotnega 

predloga Komisije, so ohranjeni osnovni pristop, ki ga je predlagala Komisija, in glavni elementi 

njenega predloga, kot so izbirni postopek v dveh fazah (predizbor na nacionalni ravni in zatem izbor 

na ravni Unije), ocena, ki jo opravi evropska žirija neodvisnih strokovnjakov, imenovanje 

spomeniških območij s strani Komisije in uvedba ukrepov, s katerimi se zagotovi prehod med 

medvladno pobudo in ukrepom Evropske unije. Najpomembnejše spremembe so navedene v 

oddelkih A in B.

A. Strukturne spremembe

V skladu s Skupnimi praktičnimi navodili za pripravo zakonodaje Skupnosti stališče v prvi 

obravnavi združuje vse opredelitve v enem členu (člen 2 – "Opredelitev pojmov"). Ta sprememba 

se nanaša na opredelitev pojma "nadnacionalno spomeniško območje", prej navedenega v členu 12, 

in pojma "nacionalno tematsko spomeniško območje", prej navedenega v členu 13.

B. Vsebinske spremembe 

i. Opredelitev pojmov (člen 2)

Ustrezna sprememba Evropskega parlamenta: 8

Stališče v prvi obravnavi razširja opredelitev spomeniškega območja iz prvotnega predloga 

Komisije na tri nove vrste spomeniških območij: podvodne in arheološke znamenitosti ter 

industrijska območja.

                                               
1 UL C 145, 30.6.2007, str. 5.
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ii. Ozemeljska veljavnost (člen 18(1), uvodna izjava 13)

Ustrezne spremembe Evropskega parlamenta: 6, 59

Stališče v prvi obravnavi v skladu z osnovnim pristopom predloga Komisije določa, da bi bilo treba 

v postopku ocenjevanja razširitev ozemeljske veljavnosti ukrepa preučiti skupaj z drugimi vidiki 

(člen 18(1)). V skladu z uvodno izjavo 13 bi bilo treba razširitev ozemeljske veljavnosti preučiti že 

pri prvi oceni, tj. šest let po začetku veljavnosti sklepa, s čimer bi omogočili, da se delovanje ukrepa 

najprej preuči v državah članicah EU, šele zatem pa po potrebi omogoči sodelovanje državam, ki 

niso članice EU.

iii. Evropska žirija neodvisnih strokovnjakov (člen 8)

Ustrezne spremembe Evropskega parlamenta: 34, 35, 36

Pomembno je, da v postopkih izbora in spremljanja sodeluje Odbor regij, saj spomeniška območja 

kulturne dediščine pogosto upravljajo lokalni ali regionalni organi. V stališču v prvi obravnavi se ta 

vidik upošteva tako, da se članom evropske žirije, ki jih imenujejo Parlament, Svet in Komisija, 

doda strokovnjak, ki ga imenuje Odbor regij (člen 8(2)). V besedilu stališča v prvi obravnavi je 

poudarjeno, da morajo zadevne evropske institucije zagotoviti, da se strokovno znanje imenovanih 

strokovnjakov dopolnjuje in da je njihova zastopanost geografsko uravnotežena (člen 8(3)).

iv. Pogostost izbora (člen 10(2))

Ustrezna sprememba Evropskega parlamenta: 40

Stališče v prvi obravnavi je spremenilo letni izbor spomeniških območij, ki ga je prvotno predlagala 

Komisija, in sicer v izbor, ki se organizira vsaki dve leti, predvsem v izogib nenadzorovanemu 

večanju števila spomeniških območij, ki bi utegnilo ogroziti ugled in kakovost znaka. Izbor vsaki 

dve leti bo hkrati zagotovil, da bo kritična masa spomeniških območij dosežena dovolj hitro, da bo 

znak prišel v zavest javnosti.
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v. Boljše obveščanje s strani Komisije (členi 10(5), 11(4), 14(1),

16(5) in (6))

Ustrezne spremembe Evropskega parlamenta: 43, 45, 49, 55, 56

Besedilo stališča v pravi obravnavi uvaja obveznost, v skladu s katero mora Komisija obveščati 

Parlament, Svet in Odbor regij v vseh fazah izbirnega postopka: v fazi predizbora spomeniških 

območij v državah članicah, ob izboru v evropski žiriji, ob imenovanju izbranih spomeniških 

območij s strani Komisije in kadar se spomeniškemu območju znak odvzame ali se mu spomeniško 

območje odpove. V tako preglednem postopku bodo vse zainteresirane strani Komisijo lahko 

opozorile na morebitne pripombe o spomeniških območjih, ki kandidirajo za podelitev znaka 

(člen 10(5)).

vi. Nadnacionalna spomeniška območja (člen 2(2), člen 12, uvodna izjava 15)

Ustrezna sprememba Evropskega parlamenta: 46

Stališče v prvi obravnavi podpira tovrstno spomeniško območje, zajeto v prvotnem predlogu 

Komisije, podrobneje pa opredeljuje pogoje, ki jih bo moralo takšno spomeniško območje 

izpolnjevati, zlasti potrebo po koordinatorju in obveznost, v skladu s katero se morajo spomeniška 

območja, ki sodelujejo kot nadnacionalna spomeniška območja, posvetovati s pristojnimi 

nacionalnimi organi (člen 12(2)).

vii. Nacionalno tematsko spomeniško območje (člen 2(3), člen 13, uvodna izjava 14)

Stališče v prvi obravnavi opredeljuje "nacionalno tematsko spomeniško območje" kot novo vrsto 

spomeniškega območja, ki spomeniškim območjem iz iste države članice na eno specifično temo 

omogoča, da vložijo skupno prijavo.

viii. Odpoved (člen 16(6))

Ustrezna sprememba Evropskega parlamenta: 56

Stališče v prvi obravnavi določa nov postopek, ki spomeniškemu območju, ki ne želi več sodelovati 

pri ukrepu, omogoča, da se znaku odpove. Ta določba je v skladu s prostovoljno naravo ukrepa 

(člen 4).
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ix. Prehodne določbe (člen 19, uvodna izjava 11)

Stališče v prvi obravnavi v skladu z osnovnim pristopom prvotnega predloga Komisije zagotavlja 

prehod od medvladne pobude do ukrepa Evropske unije, saj državam članicam omogoča, da 

predlagajo tudi spomeniška območja, ki jim je bil znak podeljen že v okviru medvladne pobude, če

takšna spomeniška območja obstajajo. Vsa spomeniška območja, ki bodo za podelitev znaka 

predlagana v dveh letih izbiranja v času, ko veljajo prehodne določbe, bo treba oceniti na podlagi 

istih meril in po istih postopkih kot spomeniška območja, ki bodo predlagana zunaj tega obdobja 

(člen 19(3)). Za zagotovitev enakega obravnavanja držav članic, katerih spomeniška območja so 

pridobila medvladni znak, in držav članic, ki takih spomeniških območij nimajo, stališče v prvi 

obravnavi določa, da lahko posamezne države članice v obdobju, ko veljajo prehodne določbe, 

imenujejo največ štiri spomeniška območja. Člen 19 predloga Komisije je bil preoblikovan zaradi 

pojasnitve in poenostavitve prehodnega postopka.

x. Finančne določbe (člen 20)

Znesek finančnih sredstev, ki ga je prvotno predlagala Komisija, je bil osnovan na predpostavki, da 

bo prvi izbirni postopek organiziran leta 2012. Glede na to, da je v novem besedilu dodano eno leto 

za pripravljalno delo, se je proračun evropskega ukrepa zmanjšal na 650 000 EUR za obdobje 

2012–2013.

III. SKLEPNA UGOTOVITEV

Stališče v prvi obravnavi, ki je rezultat neformalnih pogajanj med Evropskim parlamentom, Svetom 

in Komisijo, ohranja pristop in pravno strukturo, ki ju predlaga Komisija. Določa enotna, jasna in 

pregledna merila in postopke za znak evropske dediščine ter zagotavlja boljše usklajevanje med 

državami članicami. Znatno spreminja določbe o pogostosti izbora, sestavi evropske žirije, vrstah 

spomeniških območij in obveščanju. Prav tako je bilo dodanih več pomembnih pojasnil, med 

drugim v zvezi z opredelitvami, merili, pogoji za nadnacionalna in nacionalna spomeniška območja, 

odpovedjo znaku in prehodnimi določbami.

______________________


